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Bãsescu, invitat de Merkel la Berlin

Preºedintele României, Traian Bãsescu, a
fost invitat la Berlin, pe 10 noiembrie, de
cancelarul Angela Merkel. Anunþul a fost
fãcut de ministrul german de externe,
Guido Westerwelle, la întâlnirea cu omologul sãu român, Teodor Baconschi, dupã
ce informaþia apãruse neoficial, în cercurile
oamenilor de afaceri nemþi. Anul trecut, în
luna octombrie, Angela Merkel a fãcut o
vizitã oficialã în România. Printre
subiectele abordate atunci în discuþiile cu
ºeful statului român s-au numãrat dezvoltarea relaþiei bilaterale, necesitatea
creºterii performanþei justiþiei române,
accesul României în Spaþiul Schengen,
problema datoriilor statului român faþã de

firmele germane, retrocedarea rapidã a proprietãþilor etnicilor germani, strategia pentru integrarea populaþiei rroma, strategia
energeticã a UE ºi susþinerea pentru proiectul Nabucco, ca ºi luarea în considerare a
proiectului AGRI. În ciuda discuþiilor de la
acea vremea, þara noastrã nu a fost acceptatã în Spaþiul Schengen. Ulterior, ministrul
german de externe, Guido Westerwelle, a
declarat cã Berlinul, convertit din opozant
în suporter, face eforturi pentru a obþine la
Consiliul European de iarnã o decizie unanimã în ceea ce priveºte aderarea României
ºi Bulgariei în trepte, anul viitor. Mai mult,
se pare cã Angela Merkel ar fi fãcut presiuni ºi asupra Olandei, sã renunþe la opoziþia

care a blocat accesul tandemului dunãrean
în zona de liberã circulaþie. Criminalitatea
ºi corupþia – invocate de Olanda ºi Finlanda
ca argumente pentru a tergiversa primirea
României ºi Bulgariei în Schengen- nu pot
fi niciodatã oprite prin închiderea frontierelor, iar într-o Europã unitã trebuie sã
întãrim cooperarea între poliþie ºi justiþie,
sublinia de altfel eurodeputata germanã
Birgit Sippel, membrã a Comisiei pentru
Justiþie ºi Afaceri Interne, precizând cã “nu
existã niciun motiv pentru care cetãþenilor
români nu ar trebui sã li se permitã sã cãlãtoreascã liber în zona fãrã controale la frontierã”.
Mãdãlina Firãnescu

Comisie de anchetã la Senat

Are Germania vechi datorii faþã de România?
Coincidenþã sau nu, tocmai când se
anunþa oficial vizita preºedintelui
Bãsescu la Berlin, conducerea Senatului,
controlatã de Opoziþie, lua act de
scrisoarea privitoare la existenþa unei
datorii istorice a Germaniei cãtre
România, semnatã de economistul Radu
Golban ºi trimisã liberalului Teodor
Meleºcanu ºi conservatorului Dan
Voiculescu, hotãrând sã fie constituitã o
comisie specialã care sã analizeze documentaþia. Textul semnala o presupusã
datorie a Germaniei cãtre România
datând din 1940, provenitã în urma unui
acord semnat în 1935 între BNR ºi Casa
de Compensaþie Germanã din Berlin pentru “reglementarea plãþilor cãtre Imperiul

German ºi Regatul României”. Golban
susþine cã, la nivelul anului 1944, soldul
activ pentru România “depãºea un miliard
de mãrci imperiale” (circa 18,8 miliarde
euro, la valoarea de azi), iar acest sold a
fost confirmat de “surse oficiale externe
precum Casa Germanã de Compensaþie,
un raport al Comisiei Bergier din Elveþiei
din anul 1998 ºi Arhiva Germaniei, care
cuprinde un extras de cont ce face referire
la acest sold”. BNR ºi Ministerul de
Finanþe de la Bucureºti invocã însã faptul
cã nu existã documente privind eventuale
creanþe istorice. Consilierul BNR Adrian
Vasilescu a declarat cã “nu avem date din
care sã reiasã cã Germania ne e datoare
aceastã sumã”.
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